
 
 

 
  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah memaparkan seluruh hasil penelitian secara detail, maka sebagai 

akhir dari pembahasan penelitian ini dapat penulis kemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Guru TK yang berlatar belakang Alumni SMA dalam bidang kompotensi 

paedagogi diperolah nilai rata-rata 1,5 termasuk kategori dapat dikerjakan 

dengan meminta bantuan atau masukan dari teman. 

2. dilihat dari tingkat kompetensi kepribadian dengan nilai rata-rata 2,58 

termasuk kedalam  kategori dapat dikerjakan atau dibuat sendiri 

3. Dilihat dari Kompetensi Sosialnya dengan nilai rata-rata  2,1 termasuk 

kedalam kategori dapat dikerjakan dengan minta bantuan atau masukan 

dari teman. 

4. Dilihat dari kompetensi professional dengan nilai rata-rata 1,2 termasuk 

kedalam kategori dapat mengerjakan sebahagian saja. 

Pada umumnya Guru TK Alumni SMA mengalami kesulitan dengan nilai 

rata-rata 1,8 yaitu dengan kategori dapat dikerjakan dengan minta bantuan 

teman, tampa bantuan teman guru  tidak akan bisa mengerjakanya. 

 

 

 

 



 
 

 
  

5.2 Saran 

Beberapa saran dapat dijadikan bahan pertimbangan sehubungan 

dengan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Saran Untuk Dinas Pendidikan Blangkejeren  

Dalam upaya memecahkan persoalan Kesulitan mengajar yang dialami 

guru TK Alumni SMA, maka peran Dinas Pendidikan yang membawahi dan 

menangani urusan pendidikan hendaknya dapat mempertimbangkan hal-hal 

berikut ini : 

a. Meningkatkan kepedulian dan perhatian Dinas Pendidikan terhadap 

kepala sekolah, terutama menyangkut hal-hal yang erat kaitannya 

dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin 

pada lembaga sekolah yang dipimpinnya. 

b. Melaksanakan program pembinaan yang terus menerus disertai 

monotoring dan evaluasi program pembinaan kepada semua guru, 

khususnya guru TK alumni SMA . 

c. Mempersiapkan sebaik mungkin calon-calon guru TK yang akan 

dipromosikan menjadi guru dengan cara  mengadakan pelatihan, baik 

dari segi kepribadian, maupun dari segi pengetahuan tentang tugas–

tugas sebagai seorang pemimpin. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa orang–orang yang dipersiapkan secara baik dan 

matang, baik segi pengetahuan maupun segi keterampilannya dalam 

memimpin, diharapkan akan lebih berhasil memimpin bila 



 
 

 
  

dibandingkan dengan orang–orang yang tidak dipersiapkan sama 

sekali. 

2. Saran Untuk Guru alumni SMA 

a. Guru diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan 

oleh Pemerintah yaitu dengan cara memenuhi Kualifikasi akademik 

dan memiliki kompetensi Paedagogi, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Guru juga diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran diri sebagai seorang pendidik, karena 

dengan dimilikinya kesadaran ini akan meningkatkan rasa tanggung 

jawab yang merupakan modal dasar bagi guru dalam melaksanakan 

tugasnya dan memberikan kesempatan yang cukup kepada anak untuk 

belajar,  karena dengan memberikan kesempatan yang cukup akan 

memberikan prestasi belajar yang baik sekaligus dapat menjadikan 

motivasi  anak untuk selalu rajin belajar. 

b. Guru selaku pendidik harus dapat mengetahui karakteristik siswa 

sebelum guru melakukan kegiatan belajar-mengajar. Hal ini penting 

dilakukan karena pada diri anak terdapat banyak keunikan yang 

berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Selain itu guru 

sebagai seorang pendidik diharapkan bisa membuat situasi belajar-

mengajar menjadi nyaman. 

c. Guru pada saat ini diharapkan bukan hanya sebagai seorang pengajar 

saja yang hanya memberikan materi pembelajaran di kelas, tetapi guru 

harus menjadi seorang pendidik yang diibaratkan bagai sebuah lentera 

yang terang cahayanya dalam kegelapan. Guru harus memenuhi syarat-



 
 

 
  

syarat sebagai seorang pendidik yaitu harus memiliki Kualifikasi  

Akademik dan wajib pula memiliki Kompetensi. 

 

3. Saran Untuk Kepala Sekolah TK 

a. Mengundang tenaga pengajar yang sesuai dengan bidangnya. 

b. Memfasilitasi kebutuhan sekolah.  

c. Turut serta membantu secara materi maupun moral dalam menciptakan 

iklim sekolah yang harmonis, nyaman dan sejuk sehingga mampu 

memberikan sumbangan terhadap kelancaran proses pembelajaran. 

 

4. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Memperluas wilayah pada berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Gayo Lues , sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas 

Kependidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut. 

b.  Mencari cara–cara baru dalam upaya meneliti kesulitan mengajar yang 

dialami guru TK Alumni SMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


